Til Møre og Romsdal politidistrikt

ANMELDELSE
Viser til kontakt på telefon og oversendte varsel om mulig ulovlig aktivitet. På vegne av
Fellesforbundet og Sjømannsforbundet ønsker vi å anmelde forhold som vi mener er ulovlige ved det
NIS registrerte skipet Fridtjof Nansen som når brukes som benyttes som hotell med arbeidstakere fra
tredjeland uten arbeids- og oppholdstillatelse. Anmeldelsen omfatter både brudd på NIS-loven og
utlendingsloven.
Saken er kort fortalt at ved at Hurtigrutens Fridtjof Nansen, som er et cruiseskip registrert i NIS, skal
brukes som hotellskip for et filmcrew på Vestlandet (Hellesylt så vidt vi vet) ifm. innspilling av en film
i ca 1 måned Skipet skulle opprinnelig brukes i internasjonal cruise, men ble omdisponert av
Hurtigruten til å brukes som et overnattingssted (hotell) i en norsk hav. Dette varslet vi
Sjøfartsdirektoratet om forrige torsdag, som imidlertid konkluderte med at det ikke var brudd på
fartsområdebegrensninger. Vi har brakt denne tolkingen inn for departementet ved et brev i går.
Departementet har tidligere uttalt at hotelldrift med NIS er i strid med formålet med NIS loven. Helt
konkret anmelder vi Hurtigruten for brudd på NIS loven § 4, og FOR-1993-07-09-596. Den planlagte
utleie av Fridtjof Nansen er for det første ikke et cruise (jf. definisjonen i § 6), men ren
hotellutleie/overnattingsleie. For det andre anløpes ikke utenlandske havner i perioden, i strid med
fartsområdebegrensningen i § 7. I skjerpende retning kommer at Hurtigruten tidligere har brutt
fartsområdebegrensninger med andre skip, bl.a. MS Spitsbergen i 2018. Se link
https://www.nrk.no/nordland/direktoratet_-hurtigruten-brot-loven-under-seilas-til-svalbard1.14090948
For det andre anmelder vi Hurtigruten for brudd på utlendingsloven. En betydelig andel av
mannskapet på Fridtjof Nansen er utenlandsk og fra tredjeland (mange fra Asia). Slik vi forstår
utlendingsloven er det ikke adgang til å ha personer fra tredjeland på et NIS cruiseskip uten
oppholdstillatelse når skipet skal ligge som hotell/overnattingssted i en norsk havn uten å være
innom utenlandske havner. Vi er ikke 100% sikker, men tror tredjelandsborgerne ikke har arbeids- og
oppholdstillatelse. Vi vil i den forbindelse også legge til at sjøfolkene fra tredjeland kom til Norge for
å jobbe internasjonalt og det er Hurtigruten som har omdisponert arbeidsoppgavene til å være ren
innenlands. Vi mener sjøfolkene er i god tro og at lovbruddet er ene og alene Hurtigrutens ansvar.
Torsdag 27. august hadde Sjømannsforbundet et møte med Hurtigruten om saken hvor bl.a. AnneMarit Bjørnflaten og Inger-Lise Myhre fra Hurtigruten deltok. Her ønsket Hurtigruten å diskutere
lønnsbetingelsene til borgerne fra tredjeland. Vi sa til Hurtigruten at de er i ferd med å begå to
lovbrudd og at vi ikke kan forhandle med lovbrudd som premiss. Etter vår oppfatning er det et klart
forsett som er utvist fra Hurtigrutens side mht. å bryte norsk lov, noe vi mener det bør reageres på.

Vi leverer denne anmeldelsen på vegne av våre respektive forbund og er kjent med at det er
straffbart å inngi falsk/uriktig anmeldelse til politiet (strl. § 222)
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